Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 16/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 1.11.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Kučák, Strnad
Omluveni: Budská, Ing. Světlý
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba prezidenta ČR – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Smlouva o smlouvě budoucí Lesy ČR
LOŠBATES – schválení dodatku
Kolaudační souhlas
Rozpočtové opatření č. 3

Ad. 1: Dne 28. srpna 2017 byla předsedou Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena volba
prezidenta České republiky. Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 12. a 13.
ledna 2018. Případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
V souladu se zákonem č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“ ) podle §14 odst. 1 písm. c) zákona se stanovuje
čtyřčlenná okrsková volební komise.
Ad. 2: Zastupitelům obce byl předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.:
953/55/2017 uzavřené mezi obcí Štíhlice a Lesy České republiky, s.p. na pozemku ve vlastnictví
České republiky p.č. 868/17 v k.ú. Štíhlice. Zastupitelé smlouvu prostudovali a usnesli se takto:
Usnesení č. 29/2017: Zastupitelé obce schvalují uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č.: 953/55/2017 uzavřené na základě ust. § 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi společností Lesy České republiky,
s.p. a obcí Štíhlice.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Ad. 3: Zastupitelům obce byl k projednání předložen Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení dobrovolného
svazku obcí ze dne 11. dubna 2017. Dodatek upravuje Svazek po odstoupení obce Babice.
Zasupitelé ve věci rozhodli takto:
Usnesení č. 30/2017: Zastupitelé obce schvalují Dodatek č. 1 SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ze dne 11. dubna 2017.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Ad. 4: Dne 20.10.2017 byl odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech vydán
kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby místní obslužné
komunikace na pozemku p.č. 482/2 v k.ú. Štíhlice.

Ad. 5: Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2017 s tím,
že přihlédlo k vyjádření finančního výboru tlumočeného předsedou tohoto výboru p. Kučákem.
Finanční výbor nemá připomínky ke změnám v předpokládaných příjmech a výdajích obce v roce
2017.
Usnesení č. 31/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Štíhlice: 8.11.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

